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ा.रण जजिनीच ेव.टप (ि.ज.ि.अ. कलि ८५) 
 

सववस.ा.रणपणे व.टप.बद् यल कल् पन. अीी हा ेक , जिळकतीचे सरस-जनरस ि.न.ने त कडे प.डून ि.प व 

सीि.ंकन.न स.र (Metes & bounds) हपस.त व.टप करणे.  

 

 जिळकतीच य. क.ययेीीर व.टप.च ेप्र.ि ख य.ने ख.लील प्रक.र हाते:  

 वडील/प रुष.ने स्वतःहून स्वतःिध्ये हजण ि ल.ंिध्ये केलेले व.टप 

 य य् यि जनबंाक.सिरर लेखी यस् त नदयवून केलेले व.टप 

 जाश श य.संबंाी व.य असल्य.ि ळे दयव.णी प्रदिय. संजात. १९०८, कलि ५४ अन् वये दयव.णी न् य.य.लय.कडून      

    करण् य.त हलेले व.टप. 

 िा.र.ष्ट्र जिीन िासूल अजाजनयि १९६६, कलि ८५ अन् वये ताजसलय.रसिरर ा.लेले व.टप.  

(ि.ज.ि.अ. १९६६, कलि ८५ अन् वयेचे िूळ अजाक.र ा ेजजल् ा.जाक.री य.ंचे हाते. तथ.जप, ी.सन हयेी, िासूल 

व वन जवभ.ग, िि.ंक-य एनएफ-१४६७ (इ)-हर, दय. १४/८/१९६७ अन् वये जजल् ा.जाक.य य.ंन. असण.रे क.ाी 

अजाक.र ज् य. अन सूचीन् वये ताजसलय.र.ंन. प्रय.न करण् य.त हले हाेत, त य. अन सूचीत कलि ८५ च य. सवव 

अजाक.र.ंच. सि.वेी हा.े)   

 

 फक्त स.त-ब.र.ल. हणेव.री ल.गली ककंव. जास्सेव.री ल.वली म्ाणून जिळकतीचे व.टप ा.ले असे क.यय. ि.नत 

न.ाी. 

 एकत्र क टंूब.तील च ली वगेळ्य. हाते म्ाणजे व.टप ा.ले असे ि.नत. येत न.ाी.  

 य.व्य.तील जिळकती व.यीचे त.ब्य.त नसतील तर तय.ल. यरम्य.नचे उतपन्न ि.गण्य.च. ाक्क असतर. 

 जरपयंत जवरुद्ध गरष्ट जसद्ध ारत न.ाी तरपयंत एकत्र क ट ंब अजस्ततव.त हा ेककंव. ारते असे क.यय. ि.नतर. 

 साि.लक.स जवरुद्ध कब्ज.ने ि.लक  जिळत न.ाी. 

 एकत्र क टंूब.च य. जिळकतींचे िृतय पत्र केले असल्य.स फक्त ियत व् यक तीच य. जाश श य.प रतेच त ेिृतय पत्र ल.गू पडते.  

 

 क.ययेीीर तरतयू: िा.र.ष्ट्र िासलू अजाजनयि १९६६, कलि ८५ हजण िा.र.ष्ट्र जजिन िासलू 

(ा.रण जजिनीच ेजवभ.जन) जनयि, १९६७ 

 कलि ८५  

१) दयव.णी न्य.य.लय.चय. हुकूिन.म्य.वरून ककंव. साा.रक.ंनी अजव केल्य.नंतर, 'जजिनीचे त कडे प.डण्य.स प्रजतबंा 

करण्य.ब.बत व तय.ंचे एकत्रीकरण करण्य.ब.बत अजाजनयि, १९४७' चय. तरत यींन. अाीन र.हून, ा.रण जजिनीचे 

जवभ.जन य.त य.प ढे तरतूय केलेल्य. पध् यतीने करण्य.त येईल. 

२) करणतय.ाी ा.रण जजिनीत एक.हून अजाक साा.रक असतील तर अी. करणतय.ाी साा.रक.ंस, ा.रण जजिनीतील 

हपल्य. जाशशय.चय. जवभ.जन.कररत. जजल्ा.जाक.ऱ्य.कडे (ा ेअजाक.र ताजसलय.रकडे ास् त.ंतरीत करण् य.त हले हाेत.) 

अजव करत. येईल. 

परंत , स्व.जितव ाक्क.ब.बत करणत.ाी प्रश्न उद्भवल्य.स, य. प्रश्न.च. जनणवय दयव.णी न्य.य.लय.कडून येईतरपयंत असे 

जवभ.जन करण्य.त येण.र न.ाी. 

३) स्व.जितव ाक्क.ब.बत करणत.ाी व.य नसल् य.स सवव  साा.रक.ंची ब.जू ऐकून घेतल् य.नंतर, जजल्ा.जाक.ऱ्य.स ा.रण 

जजिनीचे जवभ.जन करत. येईल व ह् य. अजाजनयि.न् वय ेर.ज्य ी.सन.ने केलेल्य. जनयि.न स.र ा.रण जजिनीवरील 

हक.रणीची व.टणी करत. येईल. 

४) वगळण् य.त हले हा.े 
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५) र.ज्य ी.सन.स िासूल येण.ऱ्य. ा.रण जजिनीचे जवभ.जन करत.न., यरग्यरीतीने ा.लेल. खचव, जजल्ा.जाक.ऱ्य.स 

यरग्य व.टेल अी. प्रि.ण.त, ज्य.चय. जवनंतीवरून जवभ.जन करण्य.त हले अी. साा.रक.ंकडून ककंव. जवभ.जन.त 

ज्य.ंच. जातसंबंा असेल अी. व्यक्त चय. जाशशय.िाून िास ल.ची ि.गणी असल्य.प्रि.ण ेवसूल करण्य.त येईल. 

 

 ि.ज.ि.अ. १९६६, कलि ८५ अन्वये "ा.रण जिीनीचे जवभ.जन" अस. ीब्य प्रयरग हा.े 

 कलि ८५ (२)  अन् वये 'एक.हून अजाक साा.रक.ंपैक  एक.ने अजव केल्य.स ......' अस. उल्लखे हा.े करण.तय.ाी 

ा.रण जजिनीत एक.हून अजाक साा.रक असतील तर अी. करणतय.ाी साा.रक.ंस, ा.रण जजिनीतील हपल्य. 

जाशशय.चय. जवभ.जन.कररत. जजल्ा.जाक.ऱ्य.कडे अजव करत. येईल अीी तरतूय हा.े म् ाणजेच जजिनीच. एक ककंव. 

सवव साा.रक व.टप.स.ठी अजव करू ीकतील. 

 कलि  ८५ (३) िध्ये 'साा.रक.ंची ब.जू ऐकून घेऊन व.टप कर.वे' असे निूय हा.े  

 वजडलरप.र्जवत जिीनीचेच व.टप ि.ज.ि.अ. १९६६, कलि ८५ अन्वये, जिीनीचे त कडे प.डण्य.स प्रजतबंा हजण   

    एकत्रीकरण अजाजनयि १९४७ च य. तरत यींन. हजान र.हून करत. येते. साजास् सेय.र/साा.रक म् ाणजे ज् य.ंच. 

जजिनीवर प्रत यक्ष  ककंव. अप्रत यक्ष  कब् ज. हा ेअसे ि.नण् य.त येण.य य. व् यक ती" अस. ारतर. 

 ि.ज.ि.अ. १९६६ कलि २(१२) अन् वय े'जिीन ा.रण करण'े ककंव. 'जजिनीच. ा.रक असण'े म् ाणजे वैारीत य. 

जजिनीच. कब् ज. असणे, िग ते प्रत यक्ष .त असर ककंव. नसर, असे निूय हा.े 

 स्वकष्ट.र्जवत जिळकतीचे व.टप य य्यि जनबंाक.सिरर नदयणीकृत व.टप पत्र.ने करत. यईेल.  

 ताजसलय.र य.ंचे सिरर ककंव. य य्यि जनबंाक.सिरर नदयणीकृत व.टप पत्र.ने व.टप करत.ंन. सवव साजास्सेय.र.ंची 

संिती हवशयक असते. साजास्सेय.र.ंिध्ये व.य असल्य.स दयव.णी न्य.य.लय.ि.फव त व.टप करून घ् य.वे ल.गेल.  

 

 एकत्र हायं ूक ट ंब.त, वजडलरप.र्जवत जिीन वजडल.ंचे न.वे हा ेि ल.ंचे न.व ७/१२ ल. न.ाीत. तय.ंन. ि ल.ंिध्ये 

जिीन व.टप कर.यची हा ेती करत. येईल क.? 

 ारय, ि.ज.ि.अ. १९६६, कलि ८५ अन्वये अी. जजिनीचे व.टप, वजडल.ंन. त य.ंच य. जाश ी.प रते  करत. येईल. 

क.रण ि ल.ंन. वजडलरप.र्जवत जजिनीत व.रस क.यद् य.न स.र ाक क हा.े     

 

 वजडल.ंची स् वक् ट.र्जवत जिीन हा,े त य.ंन. ि.ज.ि.अ. १९६६, कलि ८५ अन्वये अी. जजिनीचे व.टप ि ल.चं य. 

न.वे करत. येईल क.? 

  न.ाी. ि.ज.ि.अ. १९६६, कलि ८५ अन्वये अी. जजिनीचे व.टप ि ल.ंच य. न.वे करत. येण.र न.ाी. क.रण 

स् वक् ट.र्जवत जिळकतीिध् ये ि ल.ंन. वजडल.ंच य.  ाय.तीत करणत.ाी ाक क न.ाी. अी. जजिनीचे व.टप त य.ंन. 

नदयणीकृत व.टप/बक्ष ीसपत्र.ने करत. येईल.   

 

 'केवळ स.त-ब.र. सयरी न.व हा ेम्ाणजे ि.लक हा ेअसे क.यय. सिजत न.ाी' ाी संकल्पन. चच.व करुन अजाक 

स्पष्ट व्ा.वी. 

 वरील संकल् पन. अीी ढरबळ स् वरूप.त घेऊन उपयरग न.ाी. करणतीाी नदय जरपयंत जवरूध् य स् वरूप.त जसध् य ारत 

न.ाी तर पयंत ती खरी ि.नली ज.ते. स.त-ब.र. सयरी असलेले न.व खरटे/बेक.ययेीीर हा ेा ेजसध् य ारईपयंत ते खरेच 

ि.नले ज.ईल. स.त-ब.र. सयरी असलेले न.व यरग् य व क.ययेीीर हा ेा ेजसध् य करण् य.च. प्रसंग हल् य.स त य.स.ठी 

इतर प र.वे (उय.. फेरफ.र, नदयणीकृत खरेयी खत) स.यर कर.वे ल.गतील. 

ि.ज.ि.अ. १९६६, कलि १५७ अन्वये अजाक.र अजभलेख.तील नदय हजण फेरफ.र नदयवाीतील प्रि.जणत नदय 

ाी, एतजिरुद्ध जसद्ध करण्य.त येईपयंत ककंव. तय.बद्दल नवीन नदय क.ययेीीररीतय. य.खल करण्य.त येईपयंत, खरी 

असल्य.चे गृाीत ारण्य.त येईल.        
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  ताजसलय.रसिरर कर.वय.चय. व.टप अज.वच. नि न.:  

 

िे. ताजसलय.र,  

त.ल क. -------, जजल्ा.-------य.ंचे सिरर  

 

जवषय: िा.र.ष्ट्र जिीन िासूल अजाजनयि १९६६, कलि ८५ अन्वय ेव.टप.च. अजव 

          दयन.ंक :  

          व.टणीपत्र अजव ि.---  

अजवय.र:  

१. न.व------- वय--- ािव------, ांय. ------र.. िौजे ----, त.ल क. -------, जजल्ा.------- 

२. न.व------- वय--- ािव------, ांय. ------र.. िौजे ----, त.ल क. -------, जजल्ा.------- 

३. न.व------- वय--- ािव------, ांय. ------र.. िौजे ----, त.ल क. -------, जजल्ा.------- 

४. न.व------- वय--- ािव------, ांय. ------र.. िौजे ----, त.ल क. -------, जजल्ा.------- 

 

हम्ाी उपररक्त अजवय.र १ ते ३ ा ेसख खे भ.ऊ असून, अन . ि. ४ ाी हिची जवव.ाीत बाीण हाे. हम्ाी अस. 

जवनंती अजव करतर क , हिचे वडील कै. -------- ा ेदयन.ंक ----- ररजी ियत ा.ल.े तय.नंतर हिची न.वे फेरफ.र ि. 

---- अन्वय ेग.व यफ्तरी य.खल करण्य.त हलीत. परंत  सयर जिळकतींचे व.टप अद्य.प सरस-जनरस ि.न.ने करण्य.त 

हलेले न.ाी. तय.ि ळे हम्ाी सवव संितीने हजण एकजवच.र.ने ख.लीलप्रि.ण ेव.टप करून जिळ.वे म्ाणून अजव स.यर 

करीत हारत.  

हिची वजडलरप.र्जवत भरगवटय.र वगव १ची ीेत जिीन ख.लील प्रि.णे हाे.  

अन . ि.   िौजे    त.ल क.    जजल्ा.   स.नं/गट नं.   के्ष त्र     हक.र जास्स. 

                                 ा.े  हर.    रु. पै.  

१. 

 

उपररक त जजिनीचे ख.लील प्रि.णे व.टप करून जिळ.वे.  

 य. जिीनीचय. एक ण ----.----- (ा.े  हर.) के्ष त्र.पैक  ----.----- (ा.े  हर.)  इतक. जास्स. वर अन िि.ंक १ ल. 

नि य श्री. ------ य.ंन. येण्य.त य.व.. तय.ंचय. व.टणीस हलेल्य. के्ष त्र.ची चत :सीि.: पूवेस------; पजश चिेस------; 

यजक्ष णेस-------; उत्तरेस------ अीी नदयव.वी.   

 

 य. जिीनीचय. एक ण ----.----- (ा.े  हर.) के्ष त्र.पैक  ----.----- (ा.े  हर.)  इतक. जास्स. वर अन िि.ंक २ ल. 

नि य श्री. ------ य.ंन. येण्य.त य.व.. तय.ंचय. व.टणीस हलेल्य. के्ष त्र.ची चत :सीि.: पूवेस------; पजश चिेस------; 

यजक्ष णेस-------; उत्तरेस------ अीी नदयव.वी.   
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 य. जिीनीचय. एक ण ----.----- (ा.े  हर.) के्ष त्र.पैक  ----.----- (ा.े  हर.)  इतक. जास्स. वर अन िि.ंक ३ ल. 

नि य श्री. ------ य.ंन. येण्य.त य.व.. तय.ंचय. व.टणीस हलेल्य. के्ष त्र.ची चत :सीि.: पूवेस------; पजश चिेस------; 

यजक्ष णेस-------; उत्तरेस------ अीी नदयव.वी.  

 

 य. जिीनीचय. एक ण ----.----- (ा.े  हर.) के्ष त्र.पैक  ----.----- (ा.े  हर.)  इतक. जास्स. वर अन िि.ंक ४ ल. 

नि य सौ. ------ य.ंन. येण्य.त य.व.. तय.ंचय. व.टणीस हलेल्य. के्ष त्र.ची चत :सीि.: पूवेस------; पजश चिेस------; 

यजक्ष णेस-------; उत्तरेस------ अीी नदयव.वी.   

 

सयर जजिनीतीत असलेल् य. जवजारीच य. प.ण् य.वर अन िि.ंक १ ते ४ य.ंच. स.ि.इक ाक क र.ाील.    

 

उपररक्त व.टणीस हम्ा. सव.ंची संिती असून हिचय.त हपस.त करणतय.ाी प्रक.रचे व.य न.ाीत. सयरचे 

व.टणीपत्र हम्ा. सव.ंवर तसेच हिचय. व.रस.ंवराी बंानक.रक असेल.  

 

वरील प्रि.ण ेअजवय.र १ ते ४ य.ंचय.त िा.र.ष्ट्र िासूल अजाजनयि १९६६ चे कलि ८५ अन्वय ेव.टणीपत्र.च. हयेी 

ारणेस हजण ग.व यफ्तरी तय.च. अंिल ारणेस जवनंती हा.े   

 

व.टणीपत्र करण.र य.ंचय. सह्य.: 

 

अन िि.ंक  

   १. साी:        न.व: 

   २. साी:        न.व: 

   ३. साी:        न.व: 

   ४. साी:        न.व:     

स्थळ:         

दयन.ंक:        
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 िा.र.ष्ट्र जजिन िासलू (ा.रण जजिनीच ेजवभ.जन) जनयि, १९६७ अन् वय ेतरतयू: 

 
 जनयि २: अज.वतील तपीील:  

(एक) कलि ८५, परट-कलि (१) अन्वये साा.रक.ने, ा.रण जजिनीतील तय.चय. जाशशय.चे जवभ.जन करण्य.स.ठी 

कर.वय.चय. अज.वत ख.लील तपीील असेल :- 

(अ) ा.रण. जजिनीत सि.जवष्ट करण्य.त हलेल्य. प्रतयेक के्ष त्र.चे के्ष त्रफळ हजण तय.च. अजाक.र अजभलेख.त नदय 

करण्य.त हलेल. भू-ि.पन िि.ंक व जास्स. िि.ंक. 

(ब)  ा.रण जजिनीच. सत्त. प्रक.र. ती य ि.ल. जिीन हा ेक  जबनय ि.ल. हा ेहजण जबनय ि.ल. हा ेहजण 

जबनय ि.ल. ा.रण जजिनीचय. ब.बतीत तर भरगवटय.र वगव १, वगव २ ककंव. सरक.री पटे्टय.र म्ाणून ती ा.रण करीत 

हा.े 

(क) ा.रण जजिनीच. जिीन िासूल 

(ड) साा.रक.ंची न.वे व पते्त हजण तय.ंचय. जाशशय.ंची व्य.प्ती. 

(यरन) अज.वसरबत अजाक.र अजभलेख.तील नदयीची (स.त-ब.र., हठ-अ, संबंाीत सवव फेरफ.र य.ंची, सा. 

िजान् य.च य. हतील एक प्रि.णीत प्रत असेल. 

 जनयि ३: नरटीस व उद्घरषण.:  

(एक) अजव जिळ.ल्य.वर ताजसलय.र सवव अजवय.र.स व.जवी नरटीस येईल व निेलेल् य. दयवीी अजवय.र.ंची ज.तीने 

स न.वणी करील हजण अजवय.र.ची स न.वणी केल्य.नंतर उक्त प्रकरण, जनयि १० ख.ली येत न.ाी (ि बंईचय. जजिनीचे 

त कडे प.डण्य.स प्रजतबंा करण्य.ब.बत व तय.ंचे एकजत्रकरण करण्य.ब.बत अजाजनयि, १९४७ जवरूध् य) असे तय.ल. 

हढळून येईल तर तर कलि २३० चय. उपबंा.न स.र (नरटीस बज.वण् य.ची रीत), जनयि.स जरडण्य.त हलेल्य. 

नि न. ’अ’ िाील नरटीस इतर सवव साा.रक.ंवर बज.वण्य.ची व्यवस्थ. करील हजण अशय. नररटीीि.रे अी. प्रतयेक 

साा.रक.वर नरटीस बज.वण्य.त हल्य.चय. त.रखेप.सून तीस दयवस.ंहून किी नसेल ककंव. स.ठ दयवस.ंहून अजाक 

नसेल अी., नररटीीत जवजनर्यवष्ट करण्य.त येईल तय. दयवीी, तय.चय.प ढे ाजर र.ाण्य.स व तय.ंचय. ारकती, 

करणतय.ाी असल्य.स तय. जनवेयन करण्य.स तय.ंन. फि.ववेल. 

      नि न. ’अ’ 

            (जनयि ३ पा.) 

      नरटीस 

श्री./श्रीिती................................................(वजडल.ंचे न.व) ..........................., र.ाण.र .................... 

त.ल क...................., जजल्ा.......................य.ंस, 

ज्य.अथी, ग.व ....................., त.ल क. ....................... जजल्ा. ............ िाील ख.ली जवजनर्यवष्ट केलेल्य. ा.रण जजिनीच े

साा.रक श्री ............................... (वजडल.चंे न.व).................................., य.ने उक्त ा.रण जजिनीतील तय.चय. 

जाशशय.चय. जवभ.जन.करीत. अजव केल. हा.े 

हजण ज्य.अथी, उक्त ा.रण जजिनीचे जवभ.जन करण्य.चे यरजजले हाे व ...../........./ २०.... ाी त.रीख स नजवण्य.स.ठी 

जनजित करण्य.त हली असून, स न.वणी.................................येथे ...... ...... व.जत. करण्य.त येण.र हाे. 

तय.अथी, त म्ा.स य.ि.रे, कळजवण्य.त येत ेक , जनजित केलेल्य. त.रखेल. त म्ाी ज.तीने अथव. जवाी व्यवस.यीि.फवत ककंव. 

ि.न्यत.प्र.प्त अजभकतय.वि.फव त ाजर र.हून, त म्चय. ारकती, करणतय.ाी असल्य.स, तय. जनवेयन कर.व्य.त. 

त म्ाी अी. ररतीने ाजर राण्य.स व ारकती जनवेयन करण्य.त कसूर केली तर, उक्त जवभ.जन.स त िची करणतीाी ारकत न.ाी, 

असे गृाीत ारण्य.त यईेल. 

ा.रण जजिनीच. तपीील: 

भू-ि.पन िि.ंक/ जास्स. िि.ंक    क्ष ेत्रफळ    जिीन िासूल 

 (१)       (२)           (३) 

 

      ि द्र. 

दयन.कं: ..../..../ २०...                                                  ताजसलय.र         
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(यरन) ताजसलय.र, य. जनयि.स जरडलेल्य. नि न. ’ब’ िाील उद्घरषण. प्रजसध्य करण्य.ची व्यवस्थ. करील. अी. 

उद्घरषणेची एक प्रत, त.ल कय.चय. व ज्य. खेड्य.त ती ा.रण जिीन असेल तय. खेड्य.चय. ि खय.लय.त ल.वण्य.त 

येईल हजण हवशयक असेल तर ज्य. के्ष त्र.िध्ये ती ा.रण जिीन असेल तय. के्ष त्र.त क.यव करण.य य. साक.री बकेकेस 

ककंव. भू-जवक.स बकेकेस ककंव. यरन्ाी बकेक.ंस प.ठजवण्य.त यईेल. 

      नि न. ’ब’ 

          (जनयि ३ पा. ) 

      उद्घरषण. 

ज्य.अथी, ग.व ..................., त.ल क. ..............., जजल्ा..........., िाील ख.ली जवजनर्यवष्ट केलेल्य. ा.रण जजिनीच. 

साा.रक श्री ................................................(वजडल.चंे न.व) .................................... य.न ेउक्त ा.रण जजिनीतील 

तय.चय. जाशशय.चय. जवभ.गणीकररत. अजव केल. हाे. 

हजण ज्य.अथी, उक्त ा.रण जजिनीचे जवभ.जन करण्य.चे यरजजले हाे व ....../......./२०...... ाी त.रीख स न.वणीस.ठी जनजित 

करण्य.त हली असून, स न.वणी ............................. येथे .......  .......... व.जत. करण्य.त यणे.र हा.े 

तय.अथी, उक्त ा.रण जजिनीत ज्य.ंचे जातसंबंा हाते तय. सवव व्यक्तींन. य.ि.रे कळजवण्य.त येत ेक , जनजित केलेल्य. त.रखेस 

तय.ंनी ज.तीने अथव. जवाी व्यवस.जयि.फव त अथव. ि.न्यत.प्र.प्त अजभकतय.वि.फव त ाजर र.हून तय.ंचय. ारकती, करणतय.ाी 

असल्य.स, तय. जनवेयन कर.व्य.त. 

वर उल्लेख केलेल्य. त.रखसे व रठक.णी अी. ररतीने ाजर र.ाण्य.स व ारकती जनवेयन करण्य.त कसूर केल्य.स, करणतय.ाी 

ारकती जवच.र.त घेण्य.त यणे.र न.ाीत. 

 

ा.रण जजिनीच. तपीील: 

भू-ि.पन िि.ंक/ जास्स. िि.ंक    क्ष ेत्रफळ    जिीन िासूल 

 (१)       (२)           (३) 

 

 

       ि द्र. 

दयन.कं: ..../..../ २०...                                                   ताजसलय.र 

 

 जनयि ४: जवभ.जन.स.ठी केलले. अजव न.क.रण्य.स.ठी ताजसलय.रची ीक्त :  

अजवय.र, साा.रक हजण ाजर ारतील अी. करणतय.ाी व्यक्त  य.ंची स न.वणी केल्य.नंतर ताजसलय.रचे ित असे 

ारईल क , जजचय.स.ठी अजव केल. हा ेतय. ा.रण जजिनीिध्ये अजवय.र.च. जातसंबंा न.ाी ककंव. अजवय.र.च. ा.रण 

जजिनीसंबंाीच. ाक्क जवव.यग्रस्त हा ेतर तर अजव न.क.रील हजण अजवय.र.च. ा.रण जजिनीसंबंाीच. ाक्क 

जवव.यग्रस्त असेल तय.बबतीत तय.चय. ाक्क.संबंाीच. प्रश्न दयव.णी न्य.लय.ि.फव त सरडजवण्य.च. अजवय.र.स जनयेी 

येईल. 

 जनयि ५: जवभ.जन करण्य.ची रीत:  

ताजसलय.रने तर अजव फेट.ळल. नसेल तर तर ज.तीने ककंव. तर जनय क्त करील अी. अजभकरण.िफव त जवभ.जन 

करण्य.चय. क.ि.स ल.गेल. व्यवा.यव असेल तेथवर, संपूणव भू-ि.पन िि.ंक ककंव. भू-ि.पन िि.ंक.चय. उप-जवभ.ग 

नेिून येण्य.त येतील व फ.रच क्वजचत प्रसंगी उप-जवभ.ग.चे हणखी जवभ.जन करण्य.चय. अवलंबन करण्य.त येईल. 

प्रतयेक पक्ष क.र.ल. ीकयतर जजिनीचे सलग के्ष त्र नेिून येण्य.त येईल व प्रतयेक पक्ष क.र.ल. नेिून येण्य.त हलेल्य. 

के्ष त्र.ची उतप.यनक्ष ित., ा.रण जजिनीतील तय.चय. भ.ग.चय. प्रि.ण.त हा ेा ेस जनजित करण्य.स.ठी यक्ष त. घेण्य.त 

येईल. 

 जनयि ६: हक.रणीच ेसजंवभ.जन:  

ा.रण जजिनीचय. हक.रणीचे साा.रक.ंनी ा.रण जजिनीत ा.रण केलेल्य. भ.ग.ंचय. प्रि.ण.त जवभ.जन करण्य.त 

येईल. तथ.जप, अी. ा.रण जजिनीतील करणतय.ाी भू-ि.पन िि.ंक.चय. सवव उप-जवभ.ग.ंवरील एकूण हक.रणी तय. 

भू-ि.पन िि.ंक.चय. संपूणव हक.रणीपेक्ष . किी ारत असेल अथव. अजाक ारत असेल तर तस. फरक हक.रणीत भर 
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घ.लून ककंव. तीिाून कप.त करुन उप-जवभ.ग.वर अी. ररतीने सि प्रि.ण.त जवभ.गण्य.त येईल क , तय.ंची बेरीज 

िूळ भू-ि.पन िि.ंक.चय. हक.रणी इतक  ारईल. 

 जनयि ७: जवभ.जन क.यि करण्य.पवूीची क.यवरीती:  

जवभ.जन पूणव करण्य.त हल्य.नंतर, ताजसलय.र, पक्ष क.र ज्य. करणतय.ाी ारकती घेतील तय. ऐकून घेईल हजण 

जवभ.जन.त स ा.रण. करील ककंव. ते क.यि करील. जवभ.जन.त अीी स ा.रण. करण्य.त हल्य.चय. ककंव. ते क.यि 

करण्य.त हल्य.चय. त.रखेनंतर येण.य य. कृषी वष.वचय. प्र.रंभ.प.सून ा ेजवभ.जन अंिल.त येईल. 

 जनयि ८: जवभ.जन.चय. खच.वची वस ली:  

जवभ.जन.च. खचव, कलि ८५, परट-कलि (५) िध्ये तरतूय केलेल्य. ररतीने ताजसलय.र वसूल करेल. 

 जनयि ९: दयव.णी न्य.य.लय.चय. हुक िन.म्य.न्वय ेजवभ.जन:  

दयव.णी न्य.य.लय.च. करणत.ाी हुक िन.ि. अथव. हयेी य. अन्वये करणतय.ाी ा.रण जजिनीचे जवभ.जन 

करण्य.च. हयेी येण्य.त हल असेल तेव्ा. जनयि ५, ६, व ७ य.ंचे उपबंा ा ेसाा.रक.ने अजव केल्य.वर ा.रण 

जजिनीचय. जवभ.जन.संबंा.त तय. ररतीने ल.गू ारत.त, तय. ररतीने ते ल.गू ारतील. 

 जनयि १०: व्य.वृत्ती:  

जवभ.जन.ची पररणती, ि ंबईचय. जजिनीचे त कडे प.डण्य.स प्रजतबंा करण्य.ब.बत व तय.ंचे एकजत्रकरण करण्य.ब.बत 

अजाजनयि, १९४७ य.चय. उपबंा.न्वये र.ज्य ी.सन.ने जनजित केलेल्य. प्रि.ण के्ष त्र.पेक्ष . किी जवस्त.र असलेली 

ा.रण जिीन जनि.वण करण्य.त ारत असेल तर य. जनयि.चय. उपबंा.न स.र करणतय.ाी ा.रण जजिनीचे जवभ.जन 

करत. क.ि. नय.े 

 

 ि यतीच. क.यय. - ीेतजजिनीचय. व.टप.स.ठी ताजसलय.रकडे अजव उजीर. य.खल केल. म्ाणून अजव ि यतीत न.ाी 

ा. हररप ग्र.ह्य ारत. येण.र न.ाी. व.टप.ल. ि यतीचय. क.यद्य.च. अडसर नसतर.  

 

 हयेी.नतंर – ताजसलय.रकडून व.टप.च. हयेी प.ररत ा.ल्य.नंतर तर अजभलेख.त नदयजवण् य.स.ठी तल.ठ्य.कडे 

प.ठजवल. ज.तर. तल.ठी य.ंनी सयर हयेी.न् वये फेरफ.र घ् य.व.. य. क.िी परत पक्ष क.र.ंन. नररटस. बज.वण्य.ची 

हवश यकत. नसते ककंव. नररटीीच. क.ल.वाीाी ल.गू पडत न.ाी. य.च.च अथव, य.च. अंिल ततक.ळ स.त-ब.र. 

सयरी येण् य.स.ठी िंडलअजाक.य य.ंनी सयर फेरफ.र नदय तत क.ळ प्रि.णीत करणे हवश यक ठरते. 

 

 व.टप.नतंरच. त.ब. - व.टप.तील तपजील.प्रि.णे सवव साजास्सेय.र.ंनी ज.गेवर त.ब. घेतल. असे सिजले ज.ते, 

ि.त्र क.ाी व.य उय  भवल्य.स िासूल अजाक.री पंच.ंसिक्ष  ज.गेवर त.ब. येव ूीकत.त.  

 

 व.टप.सबंांी ी.सन.च ेहयेी हजण पररपत्रके:       

 िा.र.ष्ट्र ी.सन, िासलू व वन जवभ.ग, पररपत्रक िि.कं ०/ ३०९२/ प्र. ि. २५/ ल-६, दयन.ंक -७ ि,े १९९२ 

अन् वय:े  

एख.द्य. जजिनीचय. साा.रक.ंनी ख.जगीररतय. स.िरपच.र.ने व. हपस.ंत सिज तीने जजिनीची नदयणीकृत 

जवभ.गणी करून घेतली असेल, अी. प्रकरणी िा.र.ष्ट्र जिीन िासूल अजाजनयि.च य. कलि ८५ अन् वय ेक.यवव.ाी 

करण्य.च. प्रश्न उय भवत न.ाी. ि.त्र ख.जगीररतय. केलेल्य. जवभ.गणीस िा.र.ष्ट्र जिीन िासूल अजाजनयि.च य. 

कलि-१४९ अन् वये, जिीना.रक.ंनी तल.ठी य.ंन. वयी दयल्य.वर तय.ची नदय घेऊन कलि-१५० अन् वये प्रचजलत 

क.यवपद्धतीन स.र सयर नदयी प्रि.जणत करण्य.ची जब.बय.री िासूल अजाक.य य.ंवर असते.  



 

 डॉ. सजंय क ं डेटकर, उपजजल् ा.जाक.री             ा.रण जजिनीचे व.टप (ि.ज.ि.अ. कलि ८५) Page 8 

 

तथ.जप, ी.सन.चय. असे जनयीवन.स हले हाे क , ख.जगीररतय. स.िरपच.र.ने व. हप.पस.त जजिनीचय. प्रतयेक 

व.टप प्रकरण.त केवळ कलि ८५ च. अथव च क च. ल.वून िासूल अजाक.री ास्तके्ष प करीत हाते. सबब ी.सन असे 

जनयेी येत हाे क , सवव जवभ.गीय हय क्त/ सवव जजल्ा.जाक.री य.ंनी य.ब.बतचय. सजवस्तर सूचन. हपल्य. 

जनयंत्रण.ख.लील सवव संबंजात अजाक.य य.ंन. जवीेषत: ताजसलय.र.ंन. येऊन ाी च क ची क.यवप्रण.ली तवररत बंय 

करण्य.चय. यषृ्टीने उजचत क.यवव.ाी कर.वी. 

 

 िा.र.ष्ट्र ी.सन, िासलू व वन जवभ.ग, पररपत्रक िि.कं ि द्र.कं-१०९२/ ३००१/ प्र. ि. ६८१/ ि-१,  

दयन.कं - २६ ि,े १९९५ अन् वय:े 

  

 



 

 डॉ. सजंय क ं डेटकर, उपजजल् ा.जाक.री             ा.रण जजिनीचे व.टप (ि.ज.ि.अ. कलि ८५) Page 9 

 

 ि.. नदयणी िा.जनरीक्ष क व ि द्र.कं जनयतं्रक, िा.र.ष्ट्र र.ज् य य.चं य. दयन.कं ०१.०४. १९९९ च य. पत्र.न् वय:े  
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िा.र.ष्ट्र ी.सन, िासलू व वन जवभ.ग, पररपत्रक िि.कं ि द्र.कं-१०९८/ २०७/ प्र. ि. १००/ ि-१, दयन.कं - १५ ि,े 

१९९९ अन् वय:े  

 



 

 डॉ. सजंय क ं डेटकर, उपजजल् ा.जाक.री             ा.रण जजिनीचे व.टप (ि.ज.ि.अ. कलि ८५) Page 11 

 

 ि.. जजल् ा.जाक.री, ब लढ.ण., य.चं य. दयन.कं १९/९/२०१३ च य. पररपत्रक.न् वय:े  

 

 

↓ 
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↓ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 डॉ. सजंय क ं डेटकर, उपजजल् ा.जाक.री             ा.रण जजिनीचे व.टप (ि.ज.ि.अ. कलि ८५) Page 13 

 

 ि.. ि द्र.कं जजल् ा.जाक.री, सरल.प र , य.चं य. दयन.कं १६/११/२०१५ च य. पररपत्रक.न् वय:े  

 
 

 

↓ 
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 िा.र.ष्ट्र ी.सन, िासलू व वन जवभ.ग, ी.सन पररपत्रक िि.ंक: जिीन – ०७/२०१४/प्र. ि. १३०/ ज-१; दयन.कं 

१६.०७.२०१४ अन् वय:े  

ि.. उच्च न्य.य.लय, न.गपूर खंडपीठ य.जचक. ि. २८१५/ २००२ श्री. अरहवंय यीवंतर.व येीप.ंडे जवरुद्ध िा.र.ष्ट्र 

ी.सन व इतर य. प्रकरणी ि.. उच्च न्य.य.लय.न ेअस. जनणवय दयल. हाे क , हायं ूएकत्र क ट ंब.चय. ि.लक चय. 

जिळकतीचे व.टप ारवून साा.रक.ल. जिळकत प्र.प्त ारणे, ाी प्रदिय. ास्त.ंतरण य. संज्ञेख.ली येत न.ाी, म्ाणून 

व.टपपत्र.ची नदयणी करणे सक्त चे न.ाी. य. हयेी.न षंग.ने नदयणी िा.जनरीक्ष क व ि द्र.ंक जनयंत्रक य.ंनी  संयभ.वजान 

ि.३ येथे नि य दयन.ंक १०-५-२००६ ररजीचे पररपत्रक जनगवजित करून सवव जजल्ा.जाक.री य.ंन. स्वयंस्पष्ट सूचन. 

दयलेल्य. हाते.  

िा.र.ष्ट्र जिीन िासूल संजात. १६६६ चय., कलि-८५ िाील तरतूय हजण ि.. उच्च न्य.य.लय, न.गपूर खंडपीठ 

य.ंचय.कडे य.खल य.जचक. ि. २८१५/२००२ िध्ये ि.. उच्च न्य.य.लय.ने दयलेल ेहयेी प.ात., ीेतकय य.ने ा.रण 

केलेल्य. ीेतजजिनीिध्ये एक.हून अजाक साा.रक असतील तर अी., तसेच एकत्र हायं ूक ट ंब.चय. ि.लक चय. ा.रण 

जजिनीतील हपल्य. जाशशय.चय. व.टणी/ जवभ.जन.कररत. जजल्ा.जाक.री/ तासीलय.र य.ंचय.कडे अजव केल्य.स, तय. 

प्रसंगी संबंजात साा.रक.कडे 'नदयणीकृत व.टप-पत्र.ची' ि.गणी करण्य.त येऊ नये. जवभ.जन/ व.टप अन षंग.ने 

जजल्ा.जाक.री ककंव. सक्ष ि प्र.जाक.री य.ंनी िा.र.ष्ट्र जिीन िासूल संजात.- १९६६चय., कलि- ८५ िाील तरतूय 

व तय.ख.लील जनयि.न्वय ेक.यवव.ाी कर.वी. 

 
 जिीन व.टप.च. लखे/यस् त, नदयणीकृत अस.व. क  नस.व. य.ब.बत बर.च सभं्रि हाे. त य.स.ठी क.ाी 

न् य.य.लयीन जनणवय ख.ली दयलले ेहाते.  
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